Notulen Algemene Ledenvergadering
YMCA Zutphen 19 januari 2020
Aanwezigen
Hanna Knol, Jerke Knopert, Lieke Wiggers, Tim Woertman, Simon Arends, Matthijs de Nooijer, Joonas
van der Kolk, Daniël Uijlenbroek, Pelle Kramp, Erik Knopert, Bram Janssens, Marleen van Gerner,
Judith Knol, Nicole Heuvelink, Esther Baars, Hans van der Zwart, Hans Heuvelink, Marike Weijers,
Wim Wolters, Mark Mieras, Albart Knopert, Erica Nap.
Afmeldingen
Henk Mulder, Jeanet Sips, Dick Jeronimus, Henk de Klerk, Mark Wossink, Marjan Snijer.

Opening
Hanna opent de vergadering om 14.08

Mededelingen
We krijgen allemaal de hartelijke groeten van Jeanet Sips.

Jaarverslagen 2019
Zomerfestival : door Esther
Afgelopen jaar was het Zomerfestival weer groter met 275 kinderen. Er was ook nog meer leiding.
Het was waarschijnlijk het warmste Zomerfestival ooit. Gelukkig was er een hitteplan en werd er veel
water gedronken. Het thema was Kerst, zeer toepasselijk bij deze hitte.
Er zijn vrij veel wisselingen geweest binnen de hoofdleiding.
Mark: hoe groot willen we worden?
Esther: we willen niet veel groter worden qua kinderen. Dit lukt waarschijnlijk niet qua leiding en
terrein. Komend jaar gaan we eerst de aanmeldingen van de leiding doen en daarna pas de kinderen
zodat we zeker weten dat er genoeg leiding is en dat deze van goede kwaliteit is.
Zomerfestivalclub : door Judith
Er zijn meerdere concepten en ideeën bedacht omdat het lastig is om voldoende leiding en kinderen
te krijgen. Het wordt nu elke keer in de vakantie georganiseerd en veel gepromoot via de mail en via
Facebook. Er is vaak wel genoeg leiding.
Tessa gaat het vanaf dit jaar organiseren en steeds meer overnemen van Eva. Dit ook zodat er meer
wisselingen plaatsvinden en de jongere generatie bij de YMCA betrokken blijft.
De naam is gewijzigd van Kidsclub naar Zomerfestivalclub omdat dit misschien meer herkenning
geeft. Er zijn vaak tussen de 10 en 12 kinderen.
Meet en Greet : door Tim
Er zijn meestal tussen de 10 en 15 kinderen. Dit zijn een vaste groep van ongeveer 10 mensen en nog
nieuwe mensen die erbij komen. Dit zijn meestal vriendjes en vriendinnetjes die mensen meenemen
en niet per se mensen van het zomerfestival.
Het vindt ongeveer 1 x per 2 maanden plaats en de volgende keer gaan we lasergamen in het
gebouw. Dit is dan een grotere activiteit waar we meer mensen mee proberen te trekken.
Ook hier willen we meer overdragen naar de jonge generatie door meer te stimuleren om zelf te
organiseren.

18+ avond : door Albart
Het is hartstikke gezellig altijd. Gisteren waren we met ongeveer 12 mensen en soms wordt er een
activiteit georganiseerd, soms niet. We proberen dit een paar keer per jaar te doen, maar er is niet
echt een regelmaat. We organiseren het wanneer we de behoefte voelen.
Kinderkamp : door Nicole
Net voor de zomervakantie werd het kinderkamp georganiseerd. Er waren dit jaar 11 kinderen (met
een maximum van 20 kinderen). Het was op het kampterrein in Harfsen. Zo proberen we ook om de
wat oudere kinderen, die nog niet zo bekend zijn met het Zomerfestival, enthousiast te maken om als
leiding mee te gaan met het Zomerfestival.
We merken dat met een goed, herkenbaar thema veel kinderen enthousiast worden. En via Facebook
promoten werkt ook goed. Verder is het een weekendkamp, echt anders dan het Zomerfestival. Het
is leuk dat de kinderen nu kunnen blijven slapen, maar dit is soms ook wel spannend voor ouders
en/of kinderen.
Losse activiteiten : door Tim
We organiseren ook nog losse activiteiten voor verschillende leeftijden zoals Archery Tag en
MoviePark. Met MoviePark in Duitsland was het erg warm, maar de activiteiten waren beiden erg
geslaagd. Jumpsquare staat gepland voor volgende week.
Jerke: we zijn dit soort activiteiten begonnen om meer buiten het clubgebouw te doen en ook een
andere doelgroep aan te spreken. we willen graag dat mensen niet alleen bij het Zomerfestival
betrokken zijn, maar echt bij de vereniging. Zo willen we er voor zorgen dat er meer binding is. Het is
erg leuk om met een groep op stap te gaan en als groep is het ook makkelijk te organiseren.
Londen : door Hanna
We zijn met 13 mensen vanuit Zutphen naar Londen geweest deze zomer. YMCA bestond wereldwijd
namelijk 175 jaar. Er waren allerlei workshops en sportactiviteiten georganiseerd op locatie. Hier
gingen we overdag heen en we sliepen met z’n allen en de andere Nederlanders (in totaal
+- 40 man) in een hostel een uur verderop. Een aantal van ons hebben samen met iemand uit
Scheveningen een workshop georganiseerd. We hebben hier veel verteld over het Zomerfestival en
kinderen met speciale behoeftes.
Hanna vond het leuk om te zien dat de YMCA in andere landen soms heel anders georganiseerd is. In
het ene land is het meer scouting-achtig, in Amerika zijn er vooral sportactiviteiten en binnen
sommige YMCA’s gaat het ook echt over de positie van vrouwen of youth empowerment. Een ander
belangrijk onderwerp tijdens dit congres was ‘Substainable Development Goals’.
Er was niet heel veel tijd om Londen in te gaan helaas, maar het was echt een hele leuke ervaring.
YMCA Nederland
We kunnen altijd bij YMCA Nederland terecht. Er zijn momenteel meer contacten dan vroeger, mede
door de reis naar Londen. Robert en Matthias zijn personen binnen de YMCA waar we veel contact
mee hebben. Daarnaast hebben we met deze Londen-groep een Maatschappelijk Diensttraject
gevolgd wat inhield dat we voor de zomer ook nog diverse cursussen hebben gevolgd die bijdragen
aan onze ontwikkeling. Deze waren ook georganiseerd vanuit YMCA Nederland en hierdoor hebben
we weer meer contact met YMCA Noord-Oost.
Door naar de ALV te gaan van YMCA NL merken we dat de contacten verbeteren en dat er meer
mogelijk is dan we dachten.

Stichting : door Bram
Wij zijn nog steeds bezig met het beheer van het gebouw en het beheer en de verhuur van de
ruimtes die ernaast zitten. We zijn dit jaar hoofdzakelijk druk geweest met 2 dingen: het behouden
van het contract met de HAMAC en het verbeteren van de gebouwen.
Afgelopen jaar hebben we wat gesprekken gehad met de HAMAC. De laatste keer gingen Erik en
Mark erheen en vanuit dit gesprek ligt de bal weer bij de HAMAC.
Mark: Is dit niet langer zo? Al 15 jaar?
Bram: Wij hebben het idee dat we steeds dichterbij komen en dat er nu toch wat gaat gebeuren. En
anders is er voor nu zekerheid dat we de komende 2 jaar op het kampterrein zitten. Zolang we daar
maar niet heel veel zitten, even frequent als normaal gesproken. En als we maar geen overlast
veroorzaken voor de buren.
Erik (aanvullend): Dus of we krijgen nu een nieuw contract van 5 jaar of het is over 2 jaar klaar. We
hebben gekeken naar verschillende oplossingen. Bijvoorbeeld dat wij inspringen met de financiën,
maar ze vinden het moeilijk om te beslissen voor een volgend bestuur, dus concrete voorstellen zijn
nog niet gemaakt.
Mark: Dit was inderdaad vijf jaar geleden ook zo. Het lijkt niet te lukken om bij een nieuwe stap te
komen.
Erik: We komen wel steeds dichterbij. Het plan is dat de HAMAC het nieuwe gebouw groter kan
neerzetten en dat wij er gebruik van kunnen maken.
Er ontstaat een discussie over de verhoudingen met de HAMAC waar vooral het stichtingsbestuur en
Mark bij betrokken zijn. Er zijn namelijk al heel veel tekeningen geweest van het nieuwe gebouw op
het terrein en ook over de haalbaarheid en financiële kant van deze potentiële realisatie zijn al al
jarenlang woorden gewisseld.
De HAMAC wil op korte termijn misschien wel gaan slopen, maar dan zit wij met het probleem met
de berging van spullen en materialen en het gevaar dat er niet op tijd (voor het zomerfestival)
nieuwe faciliteiten beschikbaar zijn.
Het volgende overleg is eind januari en hier zal de buurt ook aanwezig zijn.
Financiën stichting : door Erik
Voor het kampterrein hebben wij ongeveer 3000 euro besteed aan het onderhoud en voor de Hut
ligt dit rond hetzelfde bedrag. Hierbij zit een reservering voor een meerjarenplan voor onderhoud
van ons clubgebouw, zodat wij grote onderhoudswerkzaamheden kunnen financieren in de
toekomst. We gaan dit jaar dus ongeveer 6000 euro achteruit, maar dit gaat erg stabiel en zorgt voor
geen enkele financiële problemen. Voor verdere uitleg van de uitgaven kan gekeken worden in het
financiële jaarverslag van de stichting.
Financieel jaarverslag : door Jerke
Dit is mijn eerste jaar als penningmeester van de vereniging en ik wil nog graag mijn dank uitspreken
aan Henk Jan, van wie ik het heb overgenomen.
Er zijn nieuwe activiteiten georganiseerd en we zoeken daar ook financieel onze weg in. Jerke is op
zoek naar nieuwe inkomsten omdat er geen koningsdag meer worden georganiseerd. Er is dit jaar
namelijk verlies gedraaid, maar we hebben een ruime marge, dus dit zorgt niet voor financiële
problemen.
De clubs halen alle benodigdheden uit de entree die ze vragen, dus de inkomsten zijn alleen nodig
voor de extra activiteiten.
Er is een fonds vanuit YMCA Nederland waar we waarschijnlijk aanspraak op kunnen maken, het
George Williams Fonds. Dat gaan we dit jaar proberen. Vorig jaar hebben we geprobeerd om subsidie
bij de gemeente aan te vragen, maar dit was niet geheel succesvol, nu de gemeente Zutphen flink
moet bezuinigen. In de jaren hiervoor hebben we geen gebruik gemaakt van een subsidie omdat het
niet nodig was.

Door het woord gemeente, gaat er bij Hanna een belletje rinkelen dat ze bij de gemeente is geweest
afgelopen donderdag om met de wethouder voor de Jeugd in Zutphen en Warnsveld te praten. Dit
lijkt een goede contactpersoon. We zouden via hier ook eventueel meer kans kunnen maken op een
eventuele subsidie. Verder wil de gemeente een nieuw beleid maken voor jongeren onder de 18 en
kunnen zij deze doelgroep lastig bereiken. Wij zouden hierin wellicht wat kunnen betekenen voor de
gemeente.

Kascontrolecommissie
Judith en Simon hebben het financiële jaarverslag gecontroleerd tijdens de kascontrole. Dit was een
heel overzichtelijk Excel bestand waarin ze precies konden zien wat de uitgaven waren. Dit zag er
prima uit. Hierna volgde de stemming over het goedkeuren van het financiële jaarverslag van YMCA
Zutphen 2019 en hierbij stemde iedereen voor.
Matthijs en Pelle doen de kascontrole van volgend jaar. Mark Mieras is reserve.

Vooruitblik 2020
We hebben afgelopen jaar extra activiteiten gedaan om de binding binnen de vereniging te
versterken, voornamelijk binnen de jongere groep. Zo voelen zij meer affiniteit met de vereniging. Dit
willen we ook in 2020 gaan doen. Hiermee willen we uiteindelijk bereiken dat de leiding van onze
activiteiten doorstroomd en dus verjongd. Dat de nieuwe generatie van 16-18 meer
verantwoordelijkheidsgevoel krijgt en meer initiatief gaat nemen.
Verder willen we meer gaan kijken naar nieuwe inkomsten nu koningsdag is weggevallen, zoals een
subsidie of andere mogelijkheden.

WVTTK
Erica: Ik ga een internationale training doen vanuit YMCA Nederland gericht op sociale inclusie. Hier
zullen jullie later meer van horen.
Erica: Zijn er nog mensen die mee willen kijken met het bestuur? Als het je leuk lijkt dan kunnen jullie
naar het bestuur toestappen en een keertje meekijken!

Rondvraag
Wim: Veel waardering voor deze tijd, wat zijn jullie goed bezig! Henk Mulder is helaas ziek, maar ik
weet dat hij ook veel waardering heeft voor jullie werk.
Marike Weijers: De website is niet altijd actueel. Het jaarverslag stond op een andere plek.
Matthijs de Nooijer: YMCA Nederland is een werkgroep aan het oprichten om verder uit te diepen
welke verschillende fondsen er zijn buiten de YMCA om financiering soms gemakkelijker te maken.

Sluiting
Hanna sluit de vergadering om 14.50

